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Abstract 

 

Uppsatsens syfte är att påvisa vilka förutsättningar och möjligheter våldutsatta kvinnor med 

en rörelsenedsättning har att erhålla stöd och skydd inom Halmstad respektive Falkenbergs 

kommun. Vi har riktat uppmärksamheten mot de kommunala handlingsplanerna för 

kvinnofrid och kvinnojourernas verksamhet. Genom en kvalitativ diskursanalys studerade vi 

hur maktrelationer kommer till uttryck i språket och miljön. Utifrån diskursanalysen 

granskade vi hur rörelsenedsatta kvinnor omnämns i de kommunala handlingsplanerna samt 

hos personalen på kvinnojourerna. 

Vi fann såväl i handlingsplanerna som hos personalen på kvinnojourerna en tydlig uppdelning 

i ett ”vi och dem”, där de funktionsdugliga ses som ett ”vi” och de rörelsenedsatta kvinnorna 

ses som ett ”dem”. Detta tillsammans med bristande kunskaper om den specifika situation 

som gäller för rörelsenedsatta kvinnor som utsätts för våld bidrar till att dessa kvinnor inte ges 

tillgång till samhällets insatser och kvinnojourernas verksamheter. Vi fann att det förekom en 

strukturell diskriminering såväl i språket som i vem som ges tillträde att få det stöd och skydd 

en våldsutsatt kvinna behöver.  

Sökord: Strukturell diskriminering, intersektionalitet, diskursanalys, funktionsnedsättning, 

kvinnovåld.
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1. Inledning 

 

Uppslaget till denna studie grundas på Utredningsinstitutet HANDU AB:s rapport Mäns våld 

mot kvinnor med funktionsnedsättning (2007). Rapporten belyser situationen för 

funktionsnedsatta kvinnor som utsätts för våld. Den pekar på utsattheten dessa kvinnor 

befinner sig i genom att inte kunna fly en våldsituation. Hela 33 procent av de 1063 kvinnor 

som blev tillfrågade uppgav att de blivit utsatta för våld. Av dem uppgav två tredjedelar att de 

inte sökt hjälp. Detta fångade vårt intresse. Vi ville synliggöra och förstå varför dessa kvinnor 

inte söker hjälp från samhällets stödfunktioner. Därför valde vi att titta på hur 

kvinnofridsarbete bedrivs i två mellanstora kommuner. Vi ville även undersöka kvinnojourens 

erfarenhet av rörelsenedsatta kvinnor. Detta för att få en förståelse för varför dessa kvinnor 

inte vänder sig till kvinnojouren. 

Vår förförståelse i förhållande till problematiken bygger på våra sociala erfarenheter där en av 

författarna till denna studie har en rörelsenedsättning. Därav finns en förförståelse av att 

orientera sig i ett samhälle konstruerat utifrån en norm och diskurs som inte inkluderar 

personer som är rullstolsburna. Därmed ser vi att funktionshindret således utgörs av 

majoritetssamhällets förtryck genom att konstruera en samhällsmiljö som inte är tillgänglig 

för alla individer och hur den rådande diskursen legitimerar detta.  

Våldutsatta kvinnor med en rörelsenedsättning lever i en dubbel utsatthet. Deras situation 

uppmärksammas inte och de riskerar att bli kvar i en våldsituation. Vi vill med denna uppsats 

lyfta fram deras situation och belysa varför dessa kvinnor inte söker stöd.  
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2. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra möjligheterna och förutsättningarna för våldutsatta 

kvinnor med rörelsenedsättning, att söka stöd och hjälp inom samhällets olika stödfunktioner i 

Falkenberg respektive Halmstads kommun. För att få hjälp måste kvinnornas behov 

synliggöras och bli betraktade som legitima behov och som en angelägenhet för kommuner 

och kvinnojourer. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar vill vi dels belysa 

hur den praktiska tillgängligheten för dessa kvinnor ser ut på kvinnojourerna inom 

kommunerna, dels ta reda på hur dessa kvinnor omnämns i kommunernas riktlinjer och 

handlingsplaner för kvinnofrid. Med ett språkligt perspektiv (Bergström & Boreús, 2005) vill 

vi bidra till en djupare förståelse av diskursens betydelse för de förhållanden som leder till en 

inkludering respektive exkludering av kvinnor som söker vård och stöd. Utifrån denna 

diskursanalys hoppades vi få kunskap om varför kvinnor med rörelsenedsättning inte vänder 

sig till kommunerna eller kvinnojourerna för skydd, stöd och hjälp med skyddat boende. Vi 

undersökte även den praktiska tillgängligheten hos kommunernas och kvinnojourernas 

skyddade boenden. 

- Hur omnämns kvinnor med rörelsenedsättning i de kommunala handlingsplanerna 

om stöd för våldsutsatta kvinnor? 

- Hur ser kvinnojourernas förutsättningar ut i Falkenberg/Halmstad när det gäller 

tillgänglighet och kunskap för att kunna bemöta rörelsenedsatta kvinnors behov? 

- Hur ser den praktiska tillgängligheten ut på skyddat boende/kvinnojouren för 

rörelsenedsatta kvinnor i kommunerna?  

Utifrån ovanstående frågeställningar vill vi även synliggöra på vilket sätt samhälleliga 

maktrelationer formar diskursen om våldutsatta kvinnor med rörelsenedsättning i såväl 

handlingsplaner som inom kvinnojourerna.  
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3. Tidigare forskning 

 

Det finns idag en hel del texter och böcker som beskriver funktionshindrades specifika 

livssituation, och då med fokus på att individen ska hitta sin identitet eller vad det kan 

innebära att inte passa in i den rådande nomen. När det gäller våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning är det främst på senare år som det har uppmärksammats här i Sverige. 

Siffrorna och berättelserna visar att det är vanligare än vad allmänheten tror.  

 

Vi har valt att lyfta fram fyra rapporter: Våga se (2003), Mäns våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning (2007), Våld mot personer med funktionshinder (2007) samt Dubbelt 

Utsatt? – om våld och övergrepp på kvinnor med funktionshinder (2006). Rapporterna belyser 

problematiken kring våld på olika sätt. Den gemensamma nämnaren är dock att skapa större 

förståelse och kunskap om exempelvis den extra utsatthet och sårbarhet en kvinna med 

funktionsnedsättning kan uppleva om hon utsätts för våld av olika slag. 

 

Forum - Kvinnor och Funktionshinders rapport Våga se (2003)  av Kerstin Finndahl syftar till 

att kartlägga förekomsten av våld mot olika grupper av funktionshinder.  Det är en kvalitativ 

studie där kvinnor med olika typer av funktionsnedsättning djupintervjuas och där kvinnorna 

berättar att de har blivit utsatta för olika typer av våld. I rapporten framkommer att kvinnorna 

känner sig ifrågasatta, att de inte blir tagna på allvar utan känner sig osynliggjorda. De 

uttrycker även att känslan av att vara ett objekt och inte en människa förstärks i kontakten 

med vården. Dock lyfter studien fram att det är svårt att uppge statistik över antalet 

våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning då, detta inte dokumenteras när kvinnan söker 

vård. Studien belyser bland annat att våldet kan ske på olika områden som exempelvis av 

personal inom färdtjänst, personliga assistenter, sambo och så vidare Våldet kan även yttra sig 

på många olika sätt genom att funktionsnedsättningen utnyttjas mot kvinnan. Rullstolen kan 

till exempel ställas utom räckhåll eller kvinnan kan även utsättas för att bli duschad i iskallt 

vatten. För att syniggöra dessa former av våld hävdas det i rapporen att det behövs mer 

kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar inom myndigheter och organisationer 

(Våga se, 2003).  
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I Utredningsinstitutet HANDU AB:s rapport Mäns våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning (2007) genomfördes en enkätundersökning bland fem 

handikappförbund. Gemensamt för de flesta kvinnorna i undersökningen var att de hade en 

funktionsnedsättning som gjorde att de har svårt att fly, förflytta sig snabbt eller orientera sig 

rumsligt vid en våldssituation. De har antingen nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt 

synförmåga. 

Av totalt 1 063 kvinnor med funktionsnedsättning som besvarade enkäten uppgav en 

tredjedel, 33 procent, att de har erfarenhet av hot, våld eller sexuella trakasserier från män. I 

hälften av fallen, totalt 14 procent av samtliga personer som besvarade enkäten, har kvinnorna 

en eller flera gånger fått fysiska skador av män som utsatt dem för våld och sexuella 

övergrepp.  

Av de kvinnor som besvarade frågorna var det 20 procent som nu bor, eller tidigare har bott, 

tillsammans med en man som utsatt dem för våld, hot eller sexuella övergrepp. Många av 

kvinnorna har drabbats av våldet både fysiskt och psykiskt. Få respondenter har fått eller sökt 

professionellt stöd från samhällets olika instanser, totalt sett svarar två tredjedelar att de aldrig 

fått eller sökt något stöd eller hjälp. Av de kvinnor som erhållit något stöd från samhället är 

nästan lika många missnöjda med den hjälp de fått.  

Totalt sett uppgav sju procent av samtliga kvinnor med funktionsnedsättning som deltog i 

undersökningen att de någon gång separerat från en man som hotat eller våldfört sig på dem. 

En tredjedel av dessa kvinnor valde att flytta ihop med mannen igen efter en tid, oftast efter 

att mannen lovat att ändra på sig.  

 En av tio kvinnor i undersökningen uppger att hon utsatts för våld av sin far innan hon fyllt 

15 år. Även andra familjemedlemmar som mor, syster eller bror uppges i undersökningen ha 

slagit kvinnorna. Det förekommer också fall där vårdpersonal, chaufför samt lärare har utsatt 

kvinnorna för våld i unga år (Handu, 2007). 

3.1. Vad säger BRÅ? 

 

Att synliggöra våldet mot kvinnor med rörelsenedsättning är en förutsättning för det 

förebyggande arbetet. Tydliga rutiner och riktlinjer för vård- och omsorgspersonal är en 

möjlig åtgärd. En annan är att polisen kan använda särskilda experter vid kontakten med den 
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våldsutsatta. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i rapporten Våld mot personer 

med funktionshinder (2007) som har tagits fram på uppdrag av regeringen. 

Tre faktorer som särskilt kännetecknar våldet mot personer med funktionshinder är 

osynlighet, sårbarhet och beroende. Osynligheten och att inte uppmärksammas drabbar främst 

personer som har svårt att kommunicera och göra sig förstådda, eller vars kontakter med 

omvärlden sker via ett fåtal vårdare. Sårbarheten kan variera med typen av funktionshinder. 

Vissa personer som fysiskt har svårare att försvara sig eller personer som har svårt att uttrycka 

och hävda sina rättigheter är särskilt sårbara. Många är också beroende av andra personer för 

sin livsföring, till exempel av assistenter och vårdare. Detta beroende kan också leda till en 

ökad risk att utsättas för upprepat våld. Våldet mot funktionshindrade är till stor del osynligt, 

vilket innebär att det saknas kunskap om detta vålds omfattning och utveckling. Därför 

föreslår BRÅ åtgärder inriktade mot att synliggöra våldet, till exempel kan rutinerna för hur 

personal skall agera vid misstanke om brott förtydligas och bli mer enhetliga (BRÅ 2007:26). 

3.2. Hur ser övergreppen ut? 

  

Mäns övergrepp mot kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar riktas ofta mot själva 

funktionsnedsättningen. Den närstående kan slå där kvinnan redan har ont för att på så sätt 

göra det svårare att upptäcka övergreppet. Har kvinnan till exempel en ryggskada slår han mot 

ryggen. Det kan även handla om medveten felmedicinering eller att göra den fysiska miljön i 

hemmet otillgänglig. Är kvinnan blind utnyttjar han att hon inte ser, genom att flytta möblerna 

så att hon snubblar. I de verbala glåporden använder han funktionsnedsättningen, hennes 

svaga punkt, för att kränka. 

En viktig aspekt av mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar är att den som utsätts 

för övergrepp kan stå i stark beroendeställning till förövaren för att få sina dagliga behov 

tillfredsställda, såsom mat, sömn, hygien et cetera. Det kan även vara så att det är förövaren 

som bistår kvinnan i stora delar av hennes kommunikation med andra, i kontakter med 

myndigheter, skola, vänner och så vidare. Därför är dessa våldsutsatta kvinnors situation extra 

svår att upptäcka och det blir besvärligare för kvinnan att anmäla övergreppen (BRÅ, 

2007:26, Våga se, 2003). 



C-UPPSATS  RUMMETS GRÄNSER FÖR VÅLDUTSATTA KVINNOR 
 - En studie om tillgängligheten till kvinnofridsinsatser  
 

6 

 

Bräcke Diakoni gjorde 2006 en studie med namnet Dubbelt Utsatt? – om våld och övergrepp 

på kvinnor med funktionshinder. Studien utfördes i Västra Götalands län och en intressant del 

av undersökningen innebar att representanter från olika organisationer, inom till exempel 

handikapprörelsen, undersökte hur myndigheter ska gå tillväga för att nå ut till våldsutsatta 

kvinnor med funktionsnedsättning. Detta genererade ett underlag för ansökan till Allmänna 

arvsfonden gällande stöd till ett utvecklingscentrum som kunde synliggöra våldet mot kvinnor 

med funktionsnedsättning.  

När medel hade beviljats startades utvecklingscentrum Dubbelt utsatt. De undersökte den 

praktiska tillgängligheten på 23 kvinnojourer i Västra Götalands län och behovet av mer 

kunskap hos kvinnojourerna om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Resultatet av 

studien publicerades i rapporten Otillgängliga kvinnojourer sant eller falskt? (2008). Den 

visade att det fanns ett behov av mer kunskap om olika funktionsnedsättningar samt ett behov 

av tillgängliga kvinnojourer/skyddade boenden för kvinnor som använder sig av rullstol. I 

denna rapport finns det även en inventeringsmall som Bräcke Diakoni har framtagit vilken vi 

har använt oss av när vi har tittat på tillgängligheten hos Falkenbergs kvinnojour. 

 

  



C-UPPSATS  RUMMETS GRÄNSER FÖR VÅLDUTSATTA KVINNOR 
 - En studie om tillgängligheten till kvinnofridsinsatser  
 

7 

 

4. Metod 

 

För att synliggöra ovanstående problematik har vi använt oss av metodtriangulering i vår 

studie, vilket innebär att vi både har utfört en kvalitativ diskursanalys och flera djupintervjuer. 

Vi genomförde även observationer utifrån en utprovad inventeringsmall för att belysa 

tillgängligheten i miljön i förhållande till en rörelsenedsatt kvinnas förutsättningar.  

4.1 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ forskning bygger på heterogenitet och kontextualisering (Kvale, 1997) och vi menar 

att funktionshinder beror på kontext. Det är i interaktionen mellan människor och miljö som en 

rörelsenedsatt person blir funktionshindrad (Grönvik & Söder, 2008). Begreppet måste sättas i 

relation till sitt sammanhang för att kunna förstås. Vi ser människan som en social och kulturell 

varelse och funktionshinder som en social konstruktion.  

För att skapa förståelse för varför våldutsatta kvinnor med rörelsenedsättning inte förekommer 

i anmälningsstatistiken, har vi använt oss av en diskursanalys. En metod som även bidrog till 

att synliggöra hur dessa kvinnor omnämns i de kommunala handlingsplanerna. Genom att 

analysera framställningen av de kommunala handlingsplanerna vill vi synliggöra hur språket 

och diskursen konstruerar en normativ uppfattning, vilka intressen och behov som är legitima 

och en angelägenhet för kommunerna respektive kvinnojourerna. Därmed anser vi att det är 

viktigt att ställa normaten under granskning. Detta för att göra det möjligt att se vilka som har 

makten att definiera individer med en rörelsenedsättning, och framställa deras behov som 

avvikande från behoven hos befolkningen i övrigt. Med vår diskursanalys vill vi belysa 

språkets betydelse för hur det offentliga rummet konstitueras utifrån rådande norm. Vi vill 

utifrån ett intersektionellt perspektiv skapa förståelse för hur maktstrukturer påverkar 

fördelning av resurser (Grönvik & Söder, 2008).  
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4.2 Diskurs och diskursanalys 

 

Diskurs som begrepp kan ges en mängd definitioner. Karin Widerberg beskriver begreppet 

som: 

”… ett slags metasamtal som omfattar strukturerade övertygelser, 

rationaliteter, logiker och kunskapsformer som alla i ett samhälle förhåller 

sig till då de fattar beslut, argumenterar och prioriterar. Man positionerar 

sig och ger en bild av sig själv i förhållande till något eller någon just genom 

diskurser.” (Widerberg 2002:156).  

Definitionen visar hur diskursen är den referenspunkt som förankrar individen i ett kollektivt 

sammanhang, vilket i sin tur speglas i subjektets definition av en situation. Därmed 

sammanlänkas mikro – och makrostrukturer i den sociala praktiken. 

Diskursanalysen som sociologisk metod utgår från människan som kulturell och historisk 

varelse - metoden bedrivs inom en konstruktivistisk referensram – och att den kunskap 

människan gör anspråk på är en produkt av en kategorisering av världen. Diskursen medför ett 

visst sätt att tänka och tycka och bidrar på så vis även till sättet att handla. Därmed kan sägas 

att diskursen får konsekvenser i den sociala verkligheten (Sjöberg, 1999). 

Diskursanalys bygger på textanalys och eftersträvar en kontextuell förståelse där ingen text kan 

förstås enskilt. Det vill säga, metoden förutsätter ett dialektiskt perspektiv där texterna 

betraktas intertextuellt. Enligt diskursanalysen är språket inte ett neutralt redskap för att skapa 

och förmedla mening. Diskursen formas i stället efter de syften människor vill uppnå och 

därmed är språket en nödvändig tillgång för tanke, men också för handling (Bergström & 

Boreús, 2005).  

Som ovan beskrivits bygger diskursanalys på analys av texter, men också analys av tal och 

kommunikation. Bergström och Boreús (2005) förklarar att diskursanalys kan användas för att 

studera handlingsplaner. Metoden kan även användas för att finna diskursiva förutsättningar 

för förändringar i synsätt över tid. Diskursanalys har också använts för att kartlägga 

identitetskonstruktioner samt för att synliggöra maktförhållanden och marginalisering. Vidare 

lyfter Bergström och Boréus fram diskursanalysens koppling till kontext och avsaknad av att 

göra anspråk på objektivitet och kausala förhållanden. Även Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) skriver att språkbruket ska analyseras i sitt sociala sammanhang. 
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Diskursbegreppet kan ges en tredimensionell betydelse, vilken skiljer mellan diskurs som text, 

diskursiv praktik och social praktik. Diskurs som text syftar till rent lingvistiska aspekter 

medan den diskursiva praktiken handlar om hur texter produceras, distribueras och sedan 

konsumeras. Social praktik innebär en betydande vidgning av begreppet och handlar om 

relationer mellan text och diskurs samt förhållandet till andra diskursiva praktiker och yttre 

förhållanden som ideologi och makt (Bergström & Boreús, 2005; Sjöberg, 1999). Vi använder 

diskursbegreppet i betydelsen av diskursiv och social praktik då vi studerar hur diskursen 

återges i vilka som ges tillträde till kvinnojourerna. Detta angreppssätt benämns som kritisk 

diskursanalys (Bergström & Boreús 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.3 Kritisk diskursanalys (CDA) 

 

Den kritiska diskursanalysen analyserar maktstrukturer och beskriver ”diskurs som en viktig 

form av social praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra 

sociala praktiker” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67). Metoden är kritisk i den mening 

att dess syfte är att bidra till positiva sociala förändringar, vilket innefattar utjämnade 

maktförhållanden i sociala kommunikationsprocesser och samhället i stort (ibid). Detta är ett 

argument genom vilket vi motiverar vårt val av metod. En större ambition för oss är att genom 

vår diskursanalys bidra till positiv förändring. Där rörelsenedsatta kvinnor som utsätts för våld 

synliggörs och förstås av myndigheter såväl som organisationer för att således nå ut med sina 

stödinsatser.  

Norman Fairclough (2005) betonar i sin kritiska diskursanalys att forskarens fokus ska 

återfinnas i två analysdimensioner; 1) den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk, 

exempelvis en handlingsplan, och 2) diskursordningen – summan av alla de diskurser som 

används inom en social domän. Diskursordningen innefattar således relationen mellan andra 

konkurrerande diskurser. Fairclough förklarar också diskursens tre funktioner där diskurs 

bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och 

betydelsesystem (ibid), vilket vi syftar till att förstå hur kvinnofridsinsatser värderas och 

prioriteras för rörelsenedsatta kvinnor.  

Den kritiska diskursanalysens vidgning av diskurs som social praktik sätter lingvistisk analys 

i fokus, men sätter inga bestämda ramar för hur analysen ska genomföras. Bergström och 
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Boréus (2005) förklarar hur varje enskild forskare skapar sina egna analysverktyg. Vår 

analysmodell beskrivs under Urval och tillvägagångssätt. 

4.4. Etik och metodkritik 

 

I användandet av diskursanalys återfinns en etisk aspekt i hur vi som forskare förhåller oss till 

den tolkning vi gör - hur vi redovisar vår egen roll och gör anspråk på ett tolkningsföreträde. 

Det innefattar då hur vi (forskaren) använder språket och de begrepp vi anser är av relevans 

för studien. I fråga om diskursanalys kan det framstå som att forskaren skapar sig makt över 

texter som andra människor – exempelvis de personer som framställer handlingsplanerna - har 

producerat genom att säga vad texterna ”egentligen” säger. Syftet med diskursanalys är just 

att synliggöra diskursen - inte att gå bortom den. Därmed kan vår analys också betraktas som 

en reproduktion av den diskurs, över det ”vi och dem” vi förhåller oss kritiska till. Detta 

kallas även för deltagareffekt vilket är ett generellt metodologiskt problem inom sociologin 

(Sjöberg, 1999). 

En begränsning i metoden är definitionen av diskurs. Det är av stor vikt att betona att en 

diskurs representerar en tolkning av verkligheten och därmed ges begreppet en mängd olika 

definitioner. Det är därför viktigt att forskaren noga motiverar sitt val av definition och sina 

teoretiska utgångspunkter. En diskurs måste avgränsas för att kunna urskiljas (Sjöberg, 1999). 

4.5. Validitet och reliabilitet  

 

Bergström och Boréus skriver att reliabiliteten i de varianter av diskursanalys som används 

inom samhällsvetenskapen ibland framstår som problematisk. Det beror på att 

analysverktygen kan te sig svårtolkade. Vissa former av diskursanalys kan sägas ha en mer 

öppen syn på analysverktygens utformning, vilket dock kan inverka på studiens 

intersubjektivitet, det vill säga att en annan forskare kan utläsa och ta ställning till 

forskningens relevans genom att själv genomföra samma studie. För god intersubjektivitet 

krävs tydliga definitioner av teoretiska begrepp och metodologiska tillvägagångssätt 

(Bergström & Boreús, 2005). 

För att studien ska ges validitet är det viktigt att valet av empiriskt material kan motiveras och 

granskas kritiskt. Validiteten i en studie återfinns även i överensstämmelsen mellan teoretiska 
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definitioner och empiriska indikatorer. Winther Jørgensen & Phillips skriver att ”ett sätt att 

avgöra om en diskursanalys är valid är att se på sammanhanget” (2000:123).  Det innebär att 

analysen kan uppfattas som icke trovärdig om vi uttrycker analytiska påståenden som inte är 

relevanta i förhållande till studiens frågeställning. Validiteten beror även av analysens 

förmåga att bidra med nya perspektiv på det sociala fenomen som studeras (ibid). 

4.6. Urval och tillvägagångssätt 

 

Eftersom det finns många olika typer av funktionsnedsättningar valde vi att avgränsa oss till att 

titta på kvinnor med rörelsenedsättning som har utsatts för våld.  Med detta begrepp menar vi 

personer som på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att röra sig fysiskt och därmed är 

beroende av rullator eller rullstol. Vidare har vi valt att titta på tillgängligheten samt 

möjligheten för en kvinna med rörelsenedsättning att söka stöd och hjälp hos Falkenbergs och 

Halmstads kvinnojourer. Vi har även valt att titta på dessa två kommuners handlingsplaner för 

att se om våld mot kvinnor med rörelsenedsättning inkluderas eller exkluderas i dessa 

dokument. Respondenter till djupintervjuer blev den personal som arbetar på kvinnojouren 

samt personal från respektive kommun som på något sätt varit involverade i kommunens 

handlingsplan. 

 Med ett öppet förhållningssätt har vi studerat och tolkat handlingsplanerna intersektionellt för 

att både finna variation och upptäcka diskursiva mönster. Vi är medvetna om att vi som 

forskare bär på en diskursivt konstruerad förförståelse som präglar den analys vi gör. Vi 

försöker dock i möjligaste mån se materialet ”utifrån” det vill säga begränsa den bild av 

verkligheten och de värderingar vi har sedan tidigare.  

Vårt val av teoretisk ram och tillvägagångssätt överensstämmer med vår 

socialkonstruktivistiska utgångspunkt. Vi finner våra metodologiska utgångspunkter i den 

kritiska diskursanalysen och formar en egen analysmodell som utgår från: 

 Hur ser diskursen ut för rörelsenedsatta kvinnor som söker vård, hjälp och 

stöd inom kommunerna samt hos kvinnojourerna? 

 Vad är det som synliggörs och inte? 
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För att undersöka tillgängligheten på kvinnojouren i Falkenberg använde vi oss av Bräcke 

Diakonis inventeringsmall, vilken består av flera olika rumsliga kriterier av ett boende för att 

belysa en rörelsenedsatt persons förutsättningar. Denna observationsstudie över miljön 

genomfördes såväl inomhus, i lägenheterna, som utomhus för att synliggöra tillgängligheten 

av bland annat parkering och entréer. Vi har valt att inte använda inventeringsmallen från 

Bräcke Diakoni i sin fullständiga form, utan enbart de delar av mallen som är relevanta för 

vårt syfte. 

Vi har även valt att genomföra semistrukturerade djupintervjuer för att få respondenterna att 

själva beskriva hur det fungerar med handlingsplaner på respektive kvinnojour/skyddat 

boende. Detta för att få en bredare bild av problematiken kring våldsutsatta kvinnor med 

rörelsenedsättning. Att respondenterna själva fick beskriva situationen utifrån sin sociala 

verklighet leder till att vår egen förförståelse som forskare inte påverkar undersökningens 

resultat i samma utsträckning, vilket stärker studiens validitet. Alla intervjuer har skett under 

inspelning som därefter transkriberats och eftersom vi har valt semistrukturerade intervjuer 

har det blivit en variation på intervjuernas längd och innehåll. Respondenterna har fått ta del 

av uppsatsens syfte och våra egna kontaktuppgifter. All information har behandlats 

konfidentiellt, vilket innebär att namnen som utges i djupintervjuerna är fiktiva (Descombe, 

2000; Kvale, 2007). Då det inte var möjligt att besöka kvinnojouren Viktoria i Halmstad på 

grund av att de inte har någon öppen mottagning, utan enbart ett skyddat boende, fick 

intervjun ske via telefon. Efter samtalet antecknades vad som hade sagts och skickades via 

mail till Bodil, som jobbar på kvinnojouren, för godkännande.  

4.7. Definitioner och begrepp 

– Nedan följer definitioner och begrepp som används i uppsatsen. 

 

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen. Detta är alltså inget en person har utan det är miljön som är 

funktionshindrande för individen (Socialstyrelsen, 2007). 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 
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tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur (ibid.). 

Rörelsenedsättning menar vi innebär att personer som på grund av sin funktionsnedsättning 

har svårt att röra sig fysiskt och därmed är beroende av rullator eller rullstol. 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller 

lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska 

beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. I riktlinjen för 

inventeringsmalen menas med tillgänglighet att kunna besöka och bo i det skyddade boende 

(Kaspersen, 2008). 

 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från 

att göra något den vill (Isdal, 2001). 

  



C-UPPSATS  RUMMETS GRÄNSER FÖR VÅLDUTSATTA KVINNOR 
 - En studie om tillgängligheten till kvinnofridsinsatser  
 

14 

 

5. Teoretisk ram 

 

Uppsatsens teoretiska ram bygger på ett intersektionellt perspektiv som syftar till att 

synliggöra hur maktordningar skapas och samverkar i samhället. Det intersektionella 

perspektivet belyser frågeställningar kring hur makt och ojämnlikhet förknippas med 

uppfattningar om funktionsduglighet, könstillhörighet, sexualitet, etnicitet och klass. Dessa 

uppfattningar reproduceras via nya markörer som gör en åtskillnad mellan ett ”vi” och ”dem” 

samt skapar sociala normsystem. Utifrån ett dialektiskt perspektiv syftar intersektionalitet till 

att visa hur flera maktordningar är beroende av varandra och vill därför upplösa gränserna 

mellan olika sociala kategorier, såsom kön, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättning och 

klass (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Intersektionen skapas utifrån relationen mellan individuella handlingar, institutionella 

praktiker, normer, rutiner och strukturer vilka formar specifika maktutövanden. Det är utifrån 

intersektionen, i skärningspunkten mellan de individuella, institutionella och strukturella 

nivåerna som ett förtryck kan förstås. Genom en intersektionell analys sammanlänkas olika 

nivåer för att visa hur samhällets strukturer upprätthålls och förstärks genom diskriminerande 

praktiker på institutionell nivå (ibid). 

Uppdelningen och definitionsmakten över kroppen som normal respektive avvikande, 

exempelvis genom att ha ett funktionshinder eller inte, har ofta inom tidigare forskning 

beskrivits som förtryckande. Genom att problematisera denna uppdelning utifrån ett 

dialektiskt perspektiv på maktordningar vänder vi blicken mot normaten som definitionerna 

utgår ifrån. Därmed är det snarare av intresse att synliggöra hur motsatsförhållandet 

funktionsduglig/funktionshindrad konstituerar samhällets strukturer än att utpeka den 

avvikande individen. Till skillnad från en mer individfokuserad samhällsanalys som ställer 

den funktionshindrade i centrum och där funktionsnedsättningen utgör ”problemet”, vill vi 

lyfta fram förtryckande samhällsstrukturer som skapas och vidmakthålls inom olika grupper. 

Det är på så vis en viktig aspekt i kategoriseringen av problematiken att även ta ställning till 

vem som är problembäraren, alltså vem som besitter definitionsmakten över den andre 

(Grönvik & Söder, 2008). 
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Sociologen Masoud Kamalis fyra begrepp strukturell diskriminering, andrafiering, 

främlingsandraism samt grindvakter menar vi går att koppla till personer med 

rörelsenedsättning då dessa individer tillhör en minoritetsgrupp där andra har 

tolkningsföreträde över den avvikande individen. Kamali använder begreppen för att belysa 

hur utlandsfödda personer exkluderas från olika sociala praktiker i samhället. Detta genom att 

utifrån rådande norm marginalisera och kategorisera utlandsfödda till ”den andre”. 

Den institutionella diskrimineringen sker genom de dominerande institutionernas policy, 

normer och arbetssätt. Inom den institutionella diskrimineringen särbehandlas individer och 

grupper genom praxis, policy och regelverk, vilket sker mer eller mindre avsiktligt. Denna 

diskriminering innefattar även beteenden hos individer som utövar makt inom och över 

samhälleliga institutioner (de los Reyes & Kamali, 2005). 

Strukturell diskriminering innebär att handla utifrån de regler och normer institutionen skapat. 

Genom att institutionens struktur bygger på majoritetssamhällets ideologier, formas praktiken 

till att systematiskt reproducera och legitimera den strukturella diskrimineringen. Detta leder 

till att de individer och grupper som avviker från majoritetssamhällets norm indirekt 

diskrimineras genom institutionens organiseringsform. Därmed kännetecknas institutionell och 

strukturell diskriminering av att de uppfattas som neutrala, vilket får sina konsekvenser för den 

över- och underordning som reduceras till ett ”vi och dem” (ibid). För att förstå 

majoritetssamhällets överordning förutsätts därför att institutionerna och samhällets 

organisering analyseras kritiskt utifrån ett maktperspektiv. Detta för att synliggöra det 

tolkningsföreträde som kontrollerar samhällets olika maktsystem, där ”vi” gynnas och ”dem” 

missgynnas (ibid). 

Forskning påvisar en svårighet i att skilja mellan institutionell och strukturell diskriminering 

och därför kombineras ofta begreppen (institutionell/strukturell diskriminering). Enligt Kamali 

är institutionell/strukturell diskriminering majoritetssamhällets systematiska handlande för att 

reproducera sin överordning genom att definiera ett överlägset ”vi” i förhållande till ett 

avvikande ”dem”. Denna systematiska stigmatisering av skillnader i till exempel religion, 

etnicitet eller funktionshinder benämns andrafiering. Detta kan härledas historisk från 

modernitetens kategorisering av ett överlägset väst, vilket gör sig gällande för hur historiska 

referenser har förankrats i samtida institutioner, som skola och rättsväsende (ibid).  
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I begreppet andrafiering innefattas en mångfacetterad form av diskriminering, där negativa 

attityder och praktiker exkluderar alla individer som betraktas som avvikande från den rådande 

normen. Enligt Kamali är förlängningen av detta begrepp främlingsandraism, vilket avgränsar 

till att visa på förekomsten av diskriminering. I vår studie använder vi Kamalis begrepp för att 

visa på diskriminering riktad mot individer med rörelsenedsättning. Begreppet 

främlingsandraism överbryggar dualismen mellan avsiktligt/oavsiktligt handlande genom att 

räkna in både individuella och institutionella praktiker. Detta innebär att den sociokognitiva 

och diskriminerande strukturen inte är statisk utan ständigt reproduceras och upprätthålls av 

grindvakter med inverkan på handlingsplaner, polis, domstol och utbildning. Kamali menar att 

oavsett om diskrimineringen är direkt eller indirekt förutsätts en medveten handling (ibid). 

Med grindvakter avser Kamali betona aktörens aktiva roll inom institutionen. Detta innefattar 

de individer som tilldelats makt inom institutionen och därmed är betydelsefulla för hur 

majoritetssamhällets normsystem och fördelning av resurser reproduceras (ibid). 

En annan viktig faktor till reproducerandet av majoritetssamhällets normsystem och 

tolkningsföreträde är genom förnekandet av diskrimineringens förekomst, förnekelsens 

strategi. Istället för att det rör sig om diskriminerande praktiker/organisationer handlar det 

istället om ekonomiska och politiska dispyter. Frågan lyfts och har istället sin utgångspunkt i 

påståendet att den strukturella/institutionella diskrimineringen som reproduceras i förnekelsen, 

inte anses som särbehandlande. Därmed har frågan frångåtts sitt ursprung och struktureringen 

reproduceras. Detta genom grindvakter, framförallt i handlingsplaner, som fråntar sig sitt 

ansvar i och med själva förnekelsen i sin egen objektivitet (ibid). 

5.1. Intersektionalitet och kritisk realism 

 

Den intersektionella kritiska realismen har sin ontologiska grund i att verkligheten existerar 

oberoende av observatören, men att uppfattningen av verkligheten är socialt skapad utifrån den 

kunskap vi erhåller. I och med detta uppfattas den sociala verkligheten som socialt konstruerad 

och därmed reellt existerande. Utifrån denna förståelse söker vetenskapen sin förklaring i 

termer av olika mekanismer för hur sociala fenomen uppstår och vidmakthålls (Grönvik & 

Söder, 2008). 
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Genom detta perspektiv vill vi förstå hur de sociala och materiella förhållandena konstituerar 

fenomenet inom en viss kontext. De sociala fenomenen skapas och återskapas via olika 

mekanismer på olika nivåer i samhället. Därav vill vi granska kvinnojourens 

organisationsstruktur för att förstå och förklara det mörkertal rörelsenedsatta kvinnor visar på, 

genom att inte söka stöd av dessa organisationer. Enligt kritisk realism kan en kategorisk 

ställning i samhället undersökas genom att titta på de olika mekanismer som har genererat 

förhållandena och de faktorer som påverkar i positiv eller negativ riktning. Det vill således 

inom kritisk realism få svar på frågan varför och hur kategorisering sker i samhället. Genom 

att studera olika mekanismer i en viss kontext ger det ett specifikt resultat som kan 

sammanfattas med formeln M + K= R (Mekanism + Kontext = Resultat). Vi vill därmed se hur 

diskursen som mekanism formar miljön och arbetsätten inom kvinnojouren för att förstå vilka 

som inkluderas i stödinsatserna.  Den kraft som en mekanism har är produkten av de relationer 

den verkar i. Därmed måste man se vilka betingelser som föreligga i kontexten för att en 

egenskap som till exempel ”att ha en viss rörelsenedsättning” generera till ett visst bemötande 

från omgivningen på kvinnojouren (ibid). Utifrån Masoud Kamalis teori om strukturell 

diskriminering vill vi synliggöra vilka mekanismer inom kvinnojouren som kan ligga till grund 

för att rörelsenedsatta kvinnor inte söker stöd genom deras verksamhet. 

Vi menar att Kamalis begrepp strukturell diskriminering, andrafiering, främlingsandraism samt 

grindvakter blir de mekanismer som gör sig gällande i bestämda kontexter, såsom på 

kvinnojourerna och kommunerna. Genom att synliggöra maktordningar, som diskurs vilket 

ligger till grund för samhällets stratifiering, vi vill lyfta fram och förstå den ojämlika 

resursfördelningen av stödinsatser för kvinnovåld. I förlängningen vill vi analysera hur detta 

påverkar rörelsenedsatta kvinnors möjlighet att få stöd och hjälp i samhället när de har blivit 

utsatta för våld.  

För att synliggöra vilka maktförhållanden som utformas i diskursen kommer vi även att dels 

tillämpa förståelsen av Erving Goffmans begrepp stigma och dels homogeniseringen av 

kvinnor utifrån black feminist teori.  

Sociologen Erving Goffmans begrepp stigma syftar till att belysa vad som händer en individ 

som inte passar in i normen. För att stigmatisering ska uppkomma måste vissa faktorer 

medverka. För det första måste det finnas en föresällning om vad som innefattas i begreppet 

normalitet. För det andra måste det existera en värdehierarki, där vissa individer ses som 
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avvikande och andra normala. Vidare hävdar Goffman att en egenskap, exempelvis en 

rörelsenedsättning, värderas olika i olika sammanhang (Goffman, 1972). 

Genom att lyfta fram Black feminist teori om osynliggörande och annanhet vill vi 

problematisera homogeniseringen av kvinnor i handlingsplanerna för kvinnofrid. Teorin 

grundas i att afroamerikanska kvinnor kritiserade den traditionellt feministiska forskningen 

för att utöva ett tolkningsföreträde över hur kvinnors förtryck skulle förstås och förklaras. Det 

intersektionella perspektivet hämtar bl.a. sin inspiration från Black feminist som pekade på att 

de att den traditionella feminismen utgick från den ”vita” medelklassens erfarenheter vilket 

innebar att den exploatering som andra kvinnor utsattes för osynliggjordes, ignorerades och 

förbisågs (de los Reyes & Mulinari, 2005). Därav vill vi synliggöra vilka erfarenheter som 

kommer till uttryck i diskursen över kvinnor/funktionshindrade i handlingsplanerna för 

kvinnofridsinsatser.  
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6. Resultat 

 

Som vi belyst från tidigare forskning, förekommer våld mot kvinnor som har en 

rörelsenedsättning. Rapporterna, Våga se (2003) och Mäns våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning (2007) visar på att dessa kvinnor lever i en dubbel utsatthet av ett inte 

kunna fly från en våldsituation. Forskningen visar även att dessa kvinnor utgör ett stort 

mörkertal, där få anmäler våldsbrotten samt att få söker professionellt stöd från samhällets 

olika instanser. Kvinnornas utsagor i rapporten Våga se (2003) beskriver att de känner sig 

osynliggjorda genom att inte bli tagna på allvar i bemötandet med myndigheter. De uttrycker 

även att, känslan av att vara ett objekt och inte en människa förstärks i kontakten med vården. 

Mot bakgrunden av dessa kvinnors berättelser presenterar vi nedan vår empiri.  

Först presenterar vi Halmstad och Falkenbergs handlingsplaner för kvinnofridsinsatser utifrån 

hur de omnämner rörelsenedsatta kvinnor. Vidare kommer vi belysa hur den praktiska 

tillgängligheten ser ut på kvinnojourerna och skyddat boendet i Halmstad och Falkenberg. 

Därefter följer respondenternas utsagor som varit delaktiga i framställningen av 

handlingsplaner inom respektive kommun. Slutligen presenterar vi två respondenters utsagor 

från kvinnojouren i Falkenberg och en respondent från Halmstads kvinnojour. För att ge 

läsaren en helhetsbild har respondenternas utsagor sammanfattats utifrån vår intervjuguide. 

Denna empiri syftar till att se hur och på vilket sätt det finns en medvetenhet om att även 

rörelsenedsatta kvinnor kan ha ett behov av att komma till en kvinnojour. 

6.1. Handlingsplanerna i Halmstad och Falkenberg 

 

Åtgärdsplan för ”Nollvision mot kvinnovåld” i Halmstad 

”En nollvision mot kvinnovåld innebär att mäns våld mot kvinnor i alla 

situationer måste upphöra. All form av diskriminering på grund av kön är 

oacceptabel. Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter i livet och samhället.” 

”Mäns våld mot kvinnor är mäns ansvar. ” (Nollvision mot kvinnovåld, 1999:1) 

I september 1999 beslutade kommunfullmäktige i Halmstad att anta en Nollvision mot 

kvinnovåld. Då fick kommunstyrelsen i uppdrag att definiera målen och att 
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samordningsorganet tillsammans med berörda myndigheter och organisationer skulle arbeta 

fram en åtgärdsplan. Vi har valt att lyfta fram delar av dessa mål som berör våldutsatta 

kvinnor. Mål 3,”Synliggöra våldet mot kvinnor” syftar till myndigheternas gemensamma 

ansvar av att förebygga och synliggöra våldet mot kvinnor. Handlingsplanen beskriver att 

detta ska göras genom att: 

”… statistikunderlag skall redovisas och via media, kampanjer, affischer eller 

annat upplysa och göra människor medvetna om situationen i kombination med 

information om var man kan vända sig för hjälp.” (Nollvision mot kvinnovåld, 

1999:5) 

Detta innebär att myndigheter ska upplysa och göra människor medvetna om våld mot 

kvinnor samt att de ska ha kunskap om var kvinnor ska vända sig, för att få hjälp till att ta sig 

ur sin våldssituation. Däremot omnämns inte specifikt hur och vart en våldsutsatt kvinna med 

en rörelsenedsättning kan få hjälp. Mål 5 avser att kvinnans behov av stöd, skydd, vård och 

behandling ska tillgodoses för att hon ska våga söka hjälp. Det står skrivet att myndigheter har 

ett särskilt ansvar i att de ska ha kunskap om vart de kan slussa de drabbade kvinnorna, till 

vidare stöd och hjälp. Därmed står det skrivet att myndigheter och organisationer som 

kommer i kontakt med kvinnor ska ge det stöd de behöver. Mål 6 i handlingsplanen syftar till 

att ge ett professionellt bemötande oavsett vilken myndighet den våldutsatta kvinnan vänder 

sig till. Vidare beskrivs förslag till åtgärd som att, samtliga myndigheter ska genomgå en 

kompetensutvecklig för att kunna bemöta problematiken i sin yrkesutövning.  

Vad vi då ser här är att handlingsplanen har tydliga mål i hur mäns våld mot kvinnor ska 

förebyggas. Det står skrivet att det ska finnas tydlig information om var och hur en våldsutsatt 

kvinna ska få stöd samt att kvinnan ska tillgodoses det stöd hon behöver. Vidare beskrivs hur 

myndigheter ska ha kunskap för att ge ett professionellt bemötande. Det står däremot inte 

något specifikt om hur detta ska gälla våldutsatta kvinnor med en rörelsenedsättning. 
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Falkenbergs handlingsplan för Kvinnofrid 

 

I Falkenbergs kvinnofridsplan beskrivs olika riktlinjer och tillvägagångssätt för hur man ska 

bemöta våldsutsatta kvinnor inom samtliga myndigheter och stödorganisationer i kommunen. 

Handlingsplanen är uppdelad i två delar; samverkansaktiviteter och översikt av aktörer och 

deras ansvarsområden. Vi börjar med den förra som handlar om, akuta insatser och stöd samt 

kompetensutveckling.  

När en kvinna blivit utsatt för våld och söker stöd inom kommunen ska samtliga aktörer 

samverka det vill säga Fabo (Falkenbergs Bostads AB), kvinnojouren, polismyndigheten, 

socialförvaltningen, åklagarmyndigheten, brottofferjouren och närsjukvården och så vidare 

Oavsett vart den våldutsatta kvinnan vänder sig ska personalen förmedla kontakten mellan 

kvinnan och socialförvaltningen, kvinnofridsteamet, kvinnojouren och brottsofferjouren. De 

ska även ge stöd till kvinnan om hon vill göra en anmälan till polismyndigheten. 

Vänder sig kvinnan till socialförvaltningen för stöd är det Individ- och 

familjeomsorgsavdelningen som tar hand om ärendet. De ska ge insatser och stöd till kvinnan 

utifrån interna handlingsplaner och kvinnan har rätt till skydd och ekonomiskt bistånd i det 

akuta läget.  

Om omvårdnadspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal inom äldre- och handikappomsorgen 

samt socialpsykologiska sektorn upptäcker att en brukare är utsatt för relationsvåld och är i 

behov av akut hjälp ska de kontakta sin arbetsledare. Är kvinnan i behov av skyddat boende 

ska socialförvaltningen kontakta kvinnojouren för placering. Alternativt kan andra lösningar 

bli aktuella, till exempel boende på annan ort eller korttidsplats inom äldreomsorgen. 

Den våldutsatta kvinnan kan även kontakta ideella organisationer som kvinnojouren, 

tjejjouren och brottsofferjouren. Dessa aktörer ska ge specifikt stöd, där de bland annat 

erbjuder rådgivning, stödsamtal samt stödpersoner vid en rättsprocess. Kvinnojouren kan även 

bistå med skyddat boende för den utsatta kvinnan. Dessa organisationer kan också förmedla 

kontakten mellan kvinnan och övriga berörda myndigheter.  

Handlingsplanen påvisar vidare att det krävs kunskaper om relationsvåldets mekanismer för 

att man ska kunna upptäcka att en kvinna är utsatt för våld. Därmed ingår det en 

kompetensutveckling i aktörernas övergripande ansvar. Detta innebär att alla myndigheter 



C-UPPSATS  RUMMETS GRÄNSER FÖR VÅLDUTSATTA KVINNOR 
 - En studie om tillgängligheten till kvinnofridsinsatser  
 

22 

 

som kommer i kontakt med våld ska genomgå en basutbildning i kvinnofrid. Denna 

kompetensutveckling ska genomföras under 2008-2010 då 90 procent av berörd personal ska 

få utbildning för att lättare kunna upptäcka förekomsten av våld.  

Den andra delen i handlingsplanen Kvinnofrid berör Översikt av aktörer och deras 

ansvarsområden och i den står det att:  

”Socialförvaltningen har genom socialnämnden uppdrag att verka för 

ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Det gäller äldres 

och funktionshindrades behov av omsorg…” (Kvinnofridsplan, 2008:15) 

Enligt socialtjänstlagen har socialförvaltningen bland annat ansvar för att ge stöd till 

brottsoffer och då särskilt uttalat till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp i hemmet. Under handikappomsorgen omnämns våldsutsatta kvinnor med 

funktionshinder som en särskilt sårbar grupp. Detta genom att de i handlingsplanen hänvisar 

till Utredningsinstitutet HANDU AB:s rapport Mäns våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning (2007). 

Vidare framgår det att handikappsomsorgen är indelad i olika omsorgsenheter som kan 

innehålla särskilt boende (grupp- och servicebostäder), dagcenter med flera. Inom dessa 

enheter finns det cirka 470 brukare varav dessa kan ha olika typer av funktionshinder, såsom 

intellektuellt och/eller fysiskt funktionshinder. I Handlingsplanen står det utskrivet att ”Även 

handikappomsorgen avser att införa riktlinjer för kvinnofridsinsatser”(ibid.s.18). Därmed 

finns inga befintliga kvinnofridsinsatser med beaktande för rörelsenedsatta kvinnors 

förutsättningar. 

Vad vi ser i handlingsplanen, Kvinnofrid, är att samtliga ovan nämnda aktörer ska samverka 

för att den våldutsatta kvinnan ska få stöd och hjälp. Kvinnan har enligt denna handlingsplan 

rätt till skydd och ekonomink bistånd i det akuta läget. I handlingsplanen beskrivs 

rörelsenedsatta kvinnor som en sårbar grupp men visar inga specifika kvinnofridsinsatser för 

dessa kvinnor. Avsaknaden av kvinnofridsinsatser för rörelsenedsatta kvinnor blir tydlig när 

det i handikappsomsorgen avser att införa kvinnofridsinsatser.  
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6. 2. Tillgängligheten och förståelsen av rörelsenedsatta kvinnors situation på 
kvinnojourerna i Halmstad och Falkenberg 

 

Bodil som har jobbat på Halmstads kvinnojour, Viktoria, sedan 2002 beskriver att 

tillgängligheten är begränsad för en rörelsenedsatt kvinna på de skyddande boendena. Hon 

uppger att: 

”Det finns hiss upp till lägenheterna men det är väldigt trångt när man kommer 

in. På toaletten är det nästan omöjligt. Vår hall är väldigt smal och 

dörröppningarna är också väldigt smala. Det finns också trösklar. Det går ju att 

möblera om, men utrymmet i sig är väldigt begränsat för rullator och rullstol.” 

(Bodil) 

 Vidare berättar hon att det inte finns några skyddade boenden tillgängliga i kommunen för en 

rörelsenedsatt kvinna som utsätts för våld. 

I Falkenberg har kvinnojouren en lokal i centrum som de använder som kontor och 

mottagning för våldutsatta kvinnor. Utöver detta har de två lägenheter avsedda för skyddat 

boende. Utifrån vår inventeringsmall över den praktiska tillgängligheten för en rörelsenedsatt 

kvinna att besöka denna lokal såg vi flera hinder.  

Byggnadens porttelefon är placerad svårtillgängligt vid ytterdörren ovanför en trappa. Detta 

innebär att kvinnan som söker stöd hos jouren måste kunna gå upp för trappan för att därefter 

kontakta personalen. Kvinnojourens entré & hall är dels försedd med en trappa vid ingången 

till byggnaden och dels en tvåvåningstrappa som leder upp till lokalen. Det finns varken hiss i 

byggnaden eller möjlighet till ramp (se bilaga 3). För en rörelsenedsatt kvinna som använder 

rullstol eller rullator så betyder det att kvinnojourens lokal är otillgänglig för henne.   

På det skyddande boendet finns tillgång till hiss upp till lägenheten men ingen dörröppnare 

vilket begränsar framkomligheten för att passera med rullstol eller rullator. Lägenheten 

påvisade begränsningar i badrummet där ytan inte stämmer överens med rekommenderade 

mått för rullstol (se bilaga 3) Även kökets yta är begränsad för rullstol då det inte finns en 

svängyta vid arbetsbänken på 2x2 meter. Tvättmaskinen och torktumlaren visade sig vara 

svårtillgängligt placerade. Utöver detta var framkomligheten god i lägenheten. Det innebär 

dock att en rullstolsburen kvinna inte kan laga mat, tvätta eller använda sig av toaletten vilket 

gör lägenheten överlag otillgänglig för henne att bo i.  
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När det gäller den praktiska tillgängligheten är det uppenbart att man inte planerat för något 

skyddat boende för en rullstolsburen kvinna som blivit våldsutsatt. Lisa som arbetar på denna 

kvinnojour säger:  

”Asså, skulle hon sitta i rullstol… vi skulle ju få hitta ett annat boende till henne 

då, vi kan ju inte ta emot det, det går ju inte.” (Lisa) 

Vidare beskriver hon att kvinnojouren är en ideell förening och att de inte har råd med några 

stora fina lokaler. Kvinnojouren har fått tjata sig till de lokaler som de har fått från kommunen 

och då har det inte varit prioriterat med lägenheter som är tillgängliga för rullstolsburna 

kvinnor.  

”… det har inte varit så prioriterat och vi har ju definitivt inte haft råd med 

några dyra lokalkostnader. Nu kan vi betala för denna lokalen för att vi slipper 

betala lägenheterna vi står för, så på det viset gör det att vi har råd att ha ett 

kontor.”  (Lisa) 

Kvinnojourerna i Falkenberg och Halmstad är med andra ord tillgängliga endast för kvinnor 

som inte har en rörelsenedsättning. 

6.3. Personerna bakom handlingsplanerna i Halmstad och Falkenberg 

 

Linda arbetar som verksamhetsutvecklare i Halmstad och beskriver att nuvarande 

handlingsplan, Nollvision mot kvinnovåld (1999), inte innehåller några stödinsatser för 

våldutsatta kvinnor med rörelsenedsättning. Vidare beskriver hon att problematiken kring 

bristen på stödinsatser för dessa kvinnor först nu blivit uppmärksammad. Handlingsplanen 

”Nollvision mot kvinnovåld” framställdes 1999, och utgick enbart för att motverka 

heterosexuella relationer där män utövar våld mot kvinnor. Detta har medfört flera brister i 

hur våldrelationer uppmärksammas och förstås, då det finns många relationer som inte passar 

in på den heterosexuella förståelsen. Linda påpekar att det idag finns en större kunskap om 

hur våld kan yttras i andra relationer än den heterosexuella och beskriver dessa som extra 

sårbara grupper. De våldsrelationer som Linda omnämner som sårbara grupper utifrån 

handlingsplanen är, hedersrelaterat våld, symetriskt våld, samkönade relationer och våld mot 

funktionshindrade kvinnor.  
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Hon uttrycker att:  

”… man har inte pekat ut dom här sårbara grupperna tidigare… det är ju bara 

under dom sista åren här, och kommunala verksamheter är ju väldigt 

långsamma verksamheter rent utvecklingsmässigt. Det tar lång tid därför 

handlar det om resurser som, utbildning och resurser utifrån insatser som man 

måste förstärka.”  (Linda) 

Linda anser att kunskapen om hur våld påverkar en kvinna är en förutsättning för att motverka 

våldets förekomst, samtidigt som hon menar att kunskapen om rörelsenedsatta kvinnor som 

utsätts för våld är otillräcklig. Den kunskapen hon själv erhåller kommer från att ha läst 

HANDU AB:s rapport Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2007) men att 

denna förståelse inte återspeglas i handlingsplanen. Linda var delaktig i förarbetet till att 

skapa kriscentrum i Halmstad för våldutsatta kvinnor. Frågeställningarna som diskuterades för 

hur våld ska uppmärksammas och motverkas av personalen var:  

 ”Dels det här att det är svårt att se om man inte vet vad det är man ska titta 

efter och sen nästa sak är att även om man ser, hur orkar man se om man inte 

har något att erbjuda som hjälp…” (Linda) 

Linda förklarar att de även då diskuterade hur verksamheten, Kriscentrum, skulle bemöta 

funktionshindrade kvinnor men avvisade tanken med orden ”att det är så mycket personal och 

… nej, tänkte man, det förekommer nog inte”.  Hon menar på att funktionshindrade som har 

mycket människor i sin omgivning, som exempelvis personliga assistenter, därmed är 

skyddade från våldet. Linda beskriver om när hon för första gången blev varse om att en 

rörelsenedsatt kvinna hade blivit utsatt för våld: 

”… kvinna som hade en reumatisk sjukdom och där hennes man hade tagit ifrån 

henne hennes hjälpmedel till exempel, duschat henne kallt som är det värsta för 

att, om man blir kall så får man ju mer ont. och såna grejer, ganska så sadistiska 

grejer tycker jag. Och jag kommer ihåg att när jag hörde den här berättelsen, 

det är ju ett tag sen nu och då blev jag helt förfärad för hur man överhuvudtaget 

kunde göra på det viset, … man behöver på något sätt bearbeta det inom sig för 

att det kanske ligger rätt långt ifrån, för vad man själv skulle kunna tro är 

möjligt. Och jag tänker att när det gäller kvinnor med funktionshinder att man 

har haft en uppfattning om att dem är skyddade av samhället på många sätt. 

Därför att det finns personal i närheten men jag menar att det inte hjälper om 

någon är nära om dom inte förstår vad det är dom ser.” (Linda) 
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Vidare beskriver hon att denna förförståelse har förändrats och att hon är medveten om att 

dessa kvinnor lever i en utsatt situation i förhållande till våld. Dock finns inga handlingsplaner 

i Halmstad som visar på detta vilket Linda uttrycker bör förändras. Linda bedriver i dagläget 

ett pågående projekt för att framställa en ny handlingsplan i Halmstad. Hon förklara att hon 

vill i detta projekt använda sig av den kunskap och erfarenhet hon nu har om rörelsenedsattas 

situation. Detta för att utforma en handlingsplan över kvinnofridsinsatser där rörelsenedsatta 

inkluderas. Hon betonar där vikten av checklistor och tydliga handlingsplaner för att hjälpa 

dessa kvinnor, då deras livssituation ligger långt från personalens referenser. Dock finns inget 

samarbete med något handikappsförbund som kan bidra med ytterligare förståelse för 

problematiken. Vidare beskriver hon att det är av vikt att tydlig information om stödinsatser 

för kvinnofrid når ut till våldutsatta kvinnor för att de ska våga söka hjälp.  

Respondenten Mia arbetar i Falkenberg och varit delaktig i framställningen av 

handlingsplanen, Kvinnofrid. I likhet med Linda från Halmstad beskriver även Mia att det inte 

finns några specifika stödinsatser eller riktlinjer, för hur en rörelsenedsatt kvinna som blivit 

utsatt för våld ska bemötas i handlingsplanen. 

När de framställde handlingsplanen sammankallades alla aktörer från olika myndigheter och 

organisationer som kommer i kontakt med våldutsatta kvinnor. Detta för att utforma en 

handlingsplan som kan tillämpas inom de olika myndigheterna och organisationer som 

kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor som exempelvis polismyndigheten, 

närsjukvården, kvinnojouren och så vidare Hon betonar att personalen bemöter den 

våldutsatta kvinnan på olika sätt beroende på vilken yrkesposition personen besitter. Detta 

anser hon är viktigt för att ta hänsyn till individens specifika behov när denne söker stöd för 

att ta sig ur en våldsituation. Därmed har det införts en samverkansgrupp i Falkenberg vilket 

består av beslutsfattande representanter från de olika verksamheterna, där de arbetar med att 

motverka förekomsten av våldsrelationer. Dock beskriver Mia att de inte vet hur de skulle 

bemöta en våldutsatt kvinna som har en rörelsenedsättning.”Jag vill ju tro att om det kommer 

en kvinna som har särskilda behov av en speciell miljö som inte är det vi är vana att jobba 

med att vi löser det då…”. Vidare beskriver hon även att erfarenheten saknas. När hon 

arbetade som socialsekreterare kunde hon reflektera över varför hon inte kom i kontakt med 

rörelsenedsatta kvinnor som utsätts för våld.”… det har vi ju funderat på inom både äldre och 

handikappsomsorgen, hur når vi dom? För det måste ju finnas kvinnor där.” (Mia)  
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Precis som Linda menar även Mia att kunskap om våldets mekanismer och hur det påverkar 

en utsatt kvinna är en förutsättning för att kunna uppmärksamma och hjälpa henne. Mia har en 

master i mäns våld mot kvinnor samt har även hon som Linda läst HANDU AB:s rapport 

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2007). Denna rapport omnämns även i 

handlingsplanen, Kvinnofrid, för att visa på våldutsatta kvinnor med en funktionsnedsättnings 

sårbara situation. Dock kan vi se att denna kunskap inte tillämpas i praktiken då 

handlingsplanen, Kvinnofrid, inte beskriver några specifika stödinsatser för kvinnor med en 

rörelsenedsättning. 

Vidare beskriver hon att i samband med beslutet om att framställa handlingsplanen, 

Kvinnofrid, skall även 90 procent av personalen inom myndigheter och organisationer som 

kommer i kontakt med våldutsatta kvinnor genomgå en utbildning om våld. I denna 

utbildning ingår en föreläsning om äldres och funktionshindrades utsatta situation. Mia 

uppvisar dock en tvetydlighet i sitt svar om huruvida det behövs mer kunskap eller inte 

angående rörelsenedsatta kvinnors våldssituation. Inledningsvis beskriver Mia att det behövs 

mer kunskap för hur myndigheter och organisationer ska bemöta en rörelsenedsatt kvinna som 

utsätts för våld. Hon menar att det är viktigt att personalen förstår beteendet en våldutsatt 

kvinna kan uppvisa. Detta för att veta hur och när man ställer frågor till kvinna för att kunna 

ge henne stödet att ta sig ur våldssituationen. Därefter kommenterar hon HANDU AB: s 

rapport (2007) i förhållande till om det råder en kunskapsbrist avseende rörelsenedsatta 

kvinnor, att detta bör ses i relation till andra sårbara grupper. Hon beskriver att det finns flera 

grupper som måste uppmärksammas och inkluderar rörelsenedsatta kvinnor med våldsutsatta 

äldre, missbrukare och samkönade relationer.  Mia menar att personalen förmodligen inte vill 

något illa när det inte uppmärksammar dessa grupper utan att de inte har kunskapen för att 

kunna se. Hon uttrycker även att det kan vara svårt för personalen att uppmärksamma dessa 

kvinnor när de inte finns stödinsatser att erbjuda. Mia fortsätter, ”… man vet inte hur man ska 

fråga och sen tror jag också att om man väl frågar så vet man inte vad man ska göra med det 

svaret, hur ska man kunna hjälpa.” Vi kan se att Mia och Linda betonar vikten av kunskap för 

att uppmärksamma och hjälpa våldutsatta kvinnor. De uttrycker att det är viktigt att 

personalen inom myndigheter och organisationer har tydliga stödinsatser att erbjuda en 

våldsutsatt kvinna för att orka uppmärksamma hennes våldssituation. De menar att personal 

blundar för den våldutsatta kvinnan om de inte vet hur de ska hjälpa henne. Detta visar på att 

personal inom myndigheter och organisationer blundar för rörelsenedsatta kvinnor då det inte 
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finns beskrivet några specifika stödinsatser för dessa kvinnor. De menar även att det är viktigt 

att informationen om stödinsatser når ut till våldsutsatta kvinnor så att de ska våga söka hjälp. 

även här ser vi att denna förståelse inte gäller rörelsenedsatta kvinnor då det inte beskrivs i 

Halmstad eller Falkenbergs handlinsplaner.  

6.4. Vad säger kvinnojourerna i Halmstad - och Falkenbergs kommun? 

 

I Halmstads handlingsplan Nollvision mot kvinnovåld som vi nämnt ovan avser mål 5 

aktörernas ansvar inom myndigheter/organisationer, att de ska veta vart en kvinna ska vända 

sig för att få stöd och hjälp. Dock uppger Bodil på kvinnojouren, Viktoria, i Halmstad att hon 

inte vet vart en våldutsatt kvinna med en rörelsenedsättning ska vända sig för att få stöd och 

hjälp. Bodil kommenterar: 

”Nej, det vet jag faktiskt inte, men jag ska ta upp det på nästa styrelsemöte… Vi 

har ett samarbete men jag vet inte hur det ligger till om man behöver en speciell 

lägenhet eller så... Frågan har väl inte topprioriterats och det är ju få 

kvinnojourer över lag som är tillgängliga.” (Bodil) 

Vidare beskriver Bodil att det inte har någon erfarenhet av att en våldutsatt kvinna med 

rörelsenedsättning har sökt stöd via deras verksamhet under de åtta år hon jobbat på jouren. 

På kvinnojouren i Falkenberg uppger informanterna Lisa och Anna att de inte använder sig av 

någon handlingsplan för att de menar att alla fall är så olika varandra. De berättar även att de 

inte har någon större erfarenhet av att rörelsenedsatta kvinnor har vänt sig till dem för stöd. 

Den enda gång som Lisa har haft kontakt med en rullstolsburen kvinna som sökte skyddat 

boende var via telefon. Hon berättar vidare att den rullstolsburna kvinnan ringde från en 

annan kommun och ville veta om Falkenberg hade något skyddat boende tillgängligt för 

henne. Lisa hade då förklarat att detta inte fanns och att hon inte kunde hjälpa henne. Vidare 

beskriver Lisa att kvinnan hade haft det svårt att hitta ett skyddat boende och inte fått hjälp av 

kvinnojouren i sin egen kommun. Den rullstolsburna kvinnan hade blivit erbjuden en lägenhet 

i sin kommun men att den lägenheten inte var anpassat för rullstol vilket innebar att kvinna 

var tvungen att tacka nej. Lisa kommenterar kvinnans situation med lägenheten:  

”Står man först i kön och du blir erbjuden en lägenhet på nåt vis så får du ju ta 

lägenheten, men hon var ju tvungen att säga nej och då åkte hon ner i kön, så 

såna bekymmer hade hon haft hela tiden.” (Lisa) 
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Hon förklarar även att bostadsbolaget inte kunde förstå varför den kvinnan tackade nej och 

menat på att man får ta det som bjuds.  

Lisa och Anna på jouren i Falkenberg har inte deltagit i någon utbildning som belyser hur en 

rörelsenedsatt kvinna kan utsättas för våld samt vad det innebär att leva med en 

funktionsnedsättning. Anna beskriver att frågan om rörelsenedsatta kvinnor som utsätts har 

berörts dock har det inte har diskuterats vidare. Lisa menar att om de hade haft mer 

rörelsenedsatta kvinnor som sökt sig till jouren så skulle de börja ta mer hänsyn till dessa 

kvinnors förutsättningar. Lisa beskriver att:  

”Det ÄR ju inte så vanligt hos oss, det kanske är det i storstäderna, men inte här. 

Vi måste fokusera på det som är vanligt och där behovet är störst då går man på 

utbildningar.”  (Lisa) 

 Vidare gör Lisa en jämförelse med Stockholm och menar på att det förmodligen är fler 

rörelsenedsatta kvinnor som söker hjälp och stöd av jourerna där än i Falkenberg. Därmed 

menar Lisa på att hon utbildar sig i förhållande till vilka kvinnor som vanligtvis vänder sig till 

jouren. Hon förklara även att hon inte har någon uppfattning om det förekommer våld mot 

rörelsenedsatta kvinnor. Lisa uttrycker ”Det hade varit spännande att veta överhuvudtaget 

hur många handikappade som söker till kvinnojourer, har ni kollat det?”. Även Anna från 

Falkenbergs kvinnojour beskriver att hon inte har någon utbildning specifikt om 

rörelsenedsatta kvinnor som utsätts för våld och tillägger att hon inte funderat på om det 

skulle behövas. 
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7. Analys  

  

I det empiriska materialet kan vi utläsa en rent språklig uppdelning i ett ”vi och dem”. 

Uppdelningen visar på vem som besitter definitionsmakten över kroppen. Detta genom att 

individer oavsett typ av funktionsnedsättning tillskrivs ett ”dem”/ funktionshinder och därmed 

definieras som avvikande från rådande norm/funktionsduglig. I Falkenbergs handlingsplan för 

kvinnofrid framkommer detta i textens disposition, vilken gör en åtskillnad mellan kvinnor i 

ett outtalat ”vi”/funktionsdugliga och ett utskrivet ”dem”/funktionsnedsatta (de los Reyes & 

Kamali, 2005). I handlingsplanen står det tydligt att: ”Socialförvaltningen har genom 

socialnämnden uppdrag att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. 

Detta gäller äldres och funktionshindrades behov av omsorg...” (Kvinnofridsplan, 2008:15). 

Detta återspeglas inte för våldsutsatta kvinnor med rörelsenedsättning som omnämns under 

rubriken ”handikappsomsorgen”, vilken i sitt befintliga skick saknar riktlinjer för 

kvinnofridsinsatser. 

Genom att generalisera funktionshindrade kvinnor till en homogen grupp i handlingsplanen 

osynliggörs dessa individens specifika behov och förutsättningar. Detta visar dels på vilken 

föreställning som innefattas i begreppet normalitet/funktionsduglighet och dels en 

värdehierarki för hur dessa kvinnors stödinsatser prioriteras/inte prioriteras i handlingsplanen. 

Våldsutsatta kvinnor med rörelsenedsättning stigmatiseras till ett ”dem” genom att definieras 

och värderas utifrån rådande normföreställning (Goffman, 1972). Därmed utförs ett 

tolkningsföreträde i handlingsplanen, varigenom rörelsenedsatta kvinnor omnämns som en 

avvikande minoritet vars stödinsatser marginaliseras.  

Mia, som varit delaktig i att utforma handlingsplanen för kvinnofrid i Falkenberg, beskriver 

att hon inte vet hur de i dagsläget skulle bemöta en våldutsatt kvinna med rörelsenedsättning. 

”jag vill ju tro att om det kommer en kvinna som har särskilda behov av en speciell miljö som 

inte är det vi är vana att jobba med att vi löser det då…”. Mia uttrycker en förhoppning om 

att myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldutsatta kvinnor ska kunna 

hantera problematiken när den uppstår, utan handlingsplaner för praktiska tillvägagångssätt.  

Genom att inte beakta rörelsenedsatta kvinnors förutsättningar till att erhålla stöd och vård, 

särbehandlas dessa kvinnor negativt genom att inte prioriteras i kvinnofridsplanen. Detta 
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menar vi visar på institutionell diskriminering vilket innebär att strukturens arbetsätt formas 

och värderas utifrån rådande norm/funktionsdugliga vilket marginaliserar 

avvikande/rörelsenedsatta kvinnor.  

Att inte inkludera rörelsenedsatta kvinnors erfarenheter i förståelsen av problematiken kring 

våld, blir det tydligt vilka referenser och kunskapsformer som är gällande i handlingsplanen 

för Kvinnofrid.  Detta visar på hur diskursen kring kvinnor som utsätts för våld skapas och 

utgörs av ett påtagligt tolkningsföreträde som bygger på kvinnors erfarenheter vars förlikas 

med normen. Tolkningsföreträdet återspeglas därav i maktförhållandena i praktiken där ett 

”vi” gynnas och ”dem” missgynnas (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Detta maktförhållande återspeglas även i det empiriska underlaget vi erhåller från 

Inventeringsmallen, vilket syftar till att synliggöra tillgängligheten i miljön för rörelsenedsatta 

kvinnor på kvinnojourerna i Falkenbergs kommun. Empirin visar att miljön skapar flera 

hinder för dessa kvinnor. 

Falkenbergs kvinnojour saknar hiss till kontoret vilket är en förutsättning för att en 

rullstolsburen kvinna ska kunna besöka jouren. Det skyddade boendet i Falkenberg har hiss 

och tillgängligheten begränsas varken av trappa eller trappsteg inne på boendet, dock 

uttrycker personalen att de inte skulle kunna ta emot en rullstolsburen kvinna.” Asså, skulle 

hon sitta i rullstol… vi skulle ju få hitta ett annat boende till henne då, vi kan ju inte ta emot 

det, det går ju inte” (Lisa). Vi menar därmed att diskursen synliggörs i miljön på 

kvinnojouren genom att formas utifrån normen/funktionsdugliga vilket indirekt exkluderar 

rörelsenedsatta kvinnors möjlighet till att få stöd och hjälp. Detta visar på hur rörelsenedsatta 

kvinnor strukturellt diskrimineras genom att inte ges tillträde till miljön avsedd att hjälpa 

våldutsatta kvinnor.  

Till skillnad från Falkenbergs handlingsplan, kvinnofrid, omnämns inte kvinnor med 

rörelsenedsättning specifikt i Halmstads handlingsplan. I stället beskrivs ”kvinnor” som en 

homogen grupp. Halmstads handlingsplan, Nollvision mot kvinnovåld, syftar till att:  
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”… mäns våld mot kvinnor i alla situationer måste upphöra. All form av 

diskriminering på grund av kön är oacceptabelt kvinnor och man skall ha 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet och i samhället.” 

(Nollvision mot kvinnovåld, 1999:1) 

Handlingsplanen i Halmstad har uppsatta mål för hur våld mot kvinnor ska hanteras och 

förebyggas. Mål 5 innebär att den utsatta kvinna som är i behov av stöd, skydd, vård och 

behandling skall få detta tillgodosett för att kvinnan ska våga söka hjälp. De skriver även att 

myndigheter har ett särskilt ansvar för att allmänheten skall veta var de kan slussa drabbade 

kvinnor vidare för att få hjälp. Mål 6 syftar till att ge ett professionellt bemötande oavsett 

vilken myndighet kvinnan vänder sig till.  

Utifrån vårt empiriska underlag finns inga skyddade boenden för våldutsatta kvinnor med en 

rörelsenedsättning i Halmstad. Kvinnojouren, Viktoria, berättar att det finns hiss till 

lägenheten men beskriver att utrymmet är väldigt begränsat och inte tillgängligt för rullstol. 

Kvinnojouren, Viktoria, vet heller inte hur de ska bemöta, och på bästa sätt stödja och hjälpa, 

en våldsutsatt kvinna som har en rörelsenedsättning:  

”Nej, det vet jag faktiskt inte, men jag ska ta upp det på nästa styrelsemöte. För 

det är ändå en viktig fråga och viktigt att belysa att behovet finns. Vi har ett 

samarbete men jag vet inte hur det ligger till om man behöver en speciell 

lägenhet eller så. Men jag ska ta upp det på nästa möte. Frågan har väl inte 

topprioriterats och det är ju få kvinnojourer över lag som är tillgängliga, men 

det är något som behöver förbättras.”  (Bodil). 

Som citatet ovan visar vet inte kvinnojouren Viktoria hur de ska hjälpa en våldutsatt kvinna 

med rörelsenedsättning och att detta inte ingår i deras prioriteringar. Detta visar på hur 

rörelsenedsatta kvinnor inte inkluderas i den homogena grupp kvinnor som handlingsplanen 

avser att hjälpa. Genom att beskriva kvinnor som en homogen grupp i handlingsplanerna 

utövas ett tolkningsföreträde där rörelsenedsatta kvinnor indirekt exkluderas från 

stödinsatserna. Den homogena grupp ”kvinnor” som handlingsplanen vänder sig till visar på 

vilka erfarenheter som haft företräde i utformningen av handlingsplanen.  I förlängningen 

leder detta till att kvinnor vars erfarenheter inte passar in i normen osynliggörs och exkluderas 

i förståelsen och hanteringen av problematiken kring våld. Diskursen återspeglar vilka 

erfarenheter kunskapen bygger på och därmed hur våld mot kvinnor synliggörs och förstås. 

Genom att institutionens struktur bygger på majoritetssamhällets norm, formas praktiken till 
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att systematiskt reproducera och legitimera den strukturella diskrimineringen där 

rörelsenedsatta kvinnor exkluderas från kvinnofridsinsatserna (de los Reyes & Mulinari, 

2005). Vidare innebär detta att avsaknaden av rörelsenedsatta kvinnors erfarenheter i 

kunskapsproduktionen osynliggör dem för de aktörer som möter problematiken i sin 

yrkesutövning.  

För att visa hur detta får konsekvenser i praktiken vill vi lyfta fram hur Lisa från kvinnojouren 

i Falkenberg beskrev ett möte via telefon med en rullstolsburen kvinna som sökte skyddat 

boende. Lisa berättar att kvinnan ringde från en annan kommun, där hon hade haft problem 

med både kvinnojouren och att få ett skyddat boende som var tillgängligt för rullstol.  Lisa 

beskriver att: 

”Hon fick en lägenhet, men den var inte handikappanpassad så hon kunde inte 

ta den och då sa bostadsbolaget att jaja, man får väl ta det som bjuds. Det är ju 

löjligt på nåt sätt, men det är ju så. Står man först i kön och du blir erbjuden en 

lägenhet på nåt vis så får du ju ta lägenheten, men hon var ju tvungen att säga 

nej och då åkte hon ner i kön, så såna bekymmer hade hon haft hela tiden.” 

(Lisa) 

Här blir tydligt hur kunskapen och förståelsen brister i att bemöta rörelsenedsatta kvinnor som 

utsätts för våld. Som det framgår i Lisas utsaga är det den rullstolsburna kvinnan som själv får 

söka skyddat boende bland olika kommuner, där hon nekas det stöd hon behöver. Genom att 

lägga ansvaret på kvinnan att själv uppsöka den hjälp hon behöver och inte bemöta henne 

utifrån handlingsplanen, kvinnofrid, inkluderar personalen inte henne i sin moraliska sfär. I 

citatet ovan framgår hur Lisa skjuter ansvaret ifrån sig genom att påpeka att det var kvinnans 

bekymmer. Därmed agerar Lisa som en grindvakt, genom att inte reflektera över bristerna i 

sitt eget agerande reproduceras den rådande norm som strukturellt diskriminerar 

rörelsenedsattas kvinnors rätt till stöd och hjälp. Detta visar hur majoritetssamhällets norm av 

funktionsduglighet indirekt diskriminerar rörelsenedsatta kvinnor genom institutionens 

organiseringsform. Genom att normen uppfattas som neutral reproduceras den över- och 

underordning där rörelsenedsatta exkluderas från kvinnofridsinsatser (de los Reyes & Kamali, 

2005). Därmed menar vi att den kunskap handlingsplanerna bygger på genomsyrar hela 

strukturen för samhällets stödinsatser vad gäller kvinnovåld, vilket diskriminerar 

rörelsenedsatta kvinnor. 
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Falkenbergs handlingsplan för kvinnofrid lyfter fram betydelsen av kunskap om våldets 

mekanismer för att kunna upptäcka att en kvinna är utsatt för våld. Därför genomförs en 

kompetensutveckling där 90 procent av personalen som kommer i kontakt med våld ska 

genomgå en basutbildning för att lättare upptäcka förekomsten. Mia berättar att i denna 

utbildning ingår en föreläsning om äldre och funktionshindrade som utsätts för våld. Dock 

visar vi att denna kunskap och förståelsen för de kvinnor som lever med en rörelsenedsättning 

inte återspeglas i varken tillgängligheten eller i praktiken då handlingsplanen saknar 

kvinnofridsinsatser för rörelsenedsatta. 

Även Halmstad belyser hur kunskap ligger till grund för att kunna se och upptäcka 

förekomsten av kvinnovåld. Linda beskriver hur hon reagerade första gången hon fick vetskap 

om hur en rörelsenedsatt kvinna blivit utsatt för våld: 

”… då blev jag helt förfärad för hur man överhuvudtaget kunde göra på det 

viset, så man blir ju… alla har ju det här, tänker jag i sig att man behöver på 

något sätt bearbeta det inom sig för att det kanske ligger rätt långt ifrån , för vad 

man själv skulle kunna tro är möjligt. Och jag tänker att när det gäller kvinnor 

med funktionshinder att man har haft en uppfattning om att dom är skyddade av 

samhället på många sätt. Därför att det finns personal i närheten men jag menar 

att det inte hjälper om nån är nära om dom inte förstår vad det är dom ser. Att 

det blir svårt, precis som med vilken kvinna som helst, vill inte erkänna att man 

är utsatt. Man kanske måste få frågan eller bekräftelsen på att nån ser…” 

(Linda) 

I Lindas beskrivning blir tydligt att rörelsenedsatta kvinnors livssituation ligger lång ifrån 

hennes egna referenser. Hon uttrycker detta genom att beskriva sin förförståelse om att det 

finns en föreställning av att ”dem”/ rörelsenedsatta lever skyddat i samhället. Detta kopplar vi 

till Kamalis begrepp andrafiering, vilket innebär att den rådande kunskapsformen om våld har 

förankrats såväl inom organisationen som i aktörernas perception, vilket i sin tur exkluderar 

de individer som avviker från normen. Linda förklarar också i citatet ovan att det inte hjälper 

om folk finns i ens omgivning om de inte förstår vad det är de ser. Detta visar att diskursen 

inom rådande kunskap om våld mot kvinnor osynliggör rörelsenedsatta kvinnor vilket 

återspeglas i det mörkertal, av att få rörelsenedsatta kvinnor vänder sig till kvinnojouren för 

stöd.  



C-UPPSATS  RUMMETS GRÄNSER FÖR VÅLDUTSATTA KVINNOR 
 - En studie om tillgängligheten till kvinnofridsinsatser  
 

35 

 

Utifrån vårt empiriska underlag uppger samtliga respondenter att de inte har kommit i kontakt 

med våldutsatta kvinnor med en rörelsenedsättning i sin yrkesutövning. Kvinnojouren i 

Falkenberg uttrycker att ”Det hade varit spännande att veta överhuvudtaget hur många 

handikappade som söker till kvinnojourer, har ni kollat det?” (Lisa). Lisa uttrycker även att 

hon inte upplever att det förekommer i Falkenberg utan att det förmodligen är vanligare i 

större städer som Stockholm. Dessa attityder av att betrakta förekomsten av våld mot 

rörelsenedsatta kvinnor som främmande och avvikande anser vi visar på Kamalis begrepp 

främlingsandraism. Detta innebär att aktörerna inom strukturen erhåller en kunskap om våld 

vilket stigmatiserar rörelsenedsatta kvinnor till att inte inkluderas i den rådande förståelsen 

om våldets mekanismer (de los Reyes & Kamali, 2005).   

Även de respondenter som medverkat i att utveckla handlingsplanerna uttrycker att de inte 

kommer i kontakt med våldutsatta kvinnor som har en rörelsenedsättning. De har heller ingen 

uppfattning om huruvida det förekommer i kommunen. Mia reflekterar dock över 

problematiken: ”… det har vi ju funderat på inom både äldre och handikappsomsorgen, hur 

når vi dom? För det måste ju finnas kvinnor där” (Mia). Respondenternas bristande 

erfarenheter av att möta våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning återspeglas i den 

förförståelse vi lyft fram från tidigare forskning, vilken visar på ett stort mörkertal. Där 33 

procent av 1 063 kvinnor har utsatts för våld, varav flertalet av dessa kvinnor inte sökt stöd av 

myndigheter och organisationer (Handu, 2007). Detta visar hur den befintliga kunskapen om 

våld mot kvinnor uppmärksammas och hanteras i att inte synliggör rörelsenedsatta kvinnor, då 

de inte beaktas i kunskapsproduktionen. Genom att inte ha kunskap om rörelsenedsattas 

livssituation kan våldets mekanismer inte förstås och synliggöras.  

Avsaknaden på den kritiska reflektionen i handlingsplanerna och kvinnojourernas ansvar av 

att kontrollera sitt arbetsätt menar vi visar på den förnekelse strategi Maud Kamali lyfter fram 

som en förutsättning för att den strukturella diskrimineringen reproduceras.  

Genom att stödinsatser för rörelsenedsatta kvinnor ständigt bortprioriteras av aktörerna 

förnekar de förekomsten av diskrimineringen inom strukturen genom att hänvisa till 

ekonomiska aspekter. Kvinnojouren i Falkenberg uttrycker: ”… att det inte har varit så 

prioriterat och vi har ju definitivt inte haft råd med några dyra lokalkostnader” (Lisa). 

Därmed motiveras och legitimeras den rådande normen inom strukturen vilket konstituerar 

den miljön som exkluderar rörelsenedsatta kvinnor till att få stöd genom att nekas tillträde på 
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grund av den bristande tillgängligheten. Detta vill vi återknyta till kritisk realism, genom att 

belysa diskursen som en mekanism vilket skapar miljön där rörelsenedsatta nekas stöd via 

tillgängligheten. Därav menar vi att kunskapen och tillgängligheten blir mekanismer som 

resulterar till att förstå mörkertalet bland våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning som 

inte söker stöd. Det är på så vis vi vill lyfta fram att strukturen skapar funktionshindret vilket 

strukturellt diskriminerar rörelsenedsatta kvinnor till att få den hjälp de är berättigade till inom 

såväl myndigheter som kvinnojourer. 

 

  



C-UPPSATS  RUMMETS GRÄNSER FÖR VÅLDUTSATTA KVINNOR 
 - En studie om tillgängligheten till kvinnofridsinsatser  
 

37 

 

8. Avslutande reflektioner  

 

Vår empiri var emellanåt komplex att tolka då vi utgick ifrån två kommuner vars 

handlingsplaner är disponerade på olika sätt. Detta försvårade till viss del analysprocessen. Då 

vi inte hade möjlighet att besöka kvinnojouren Viktoria i Halmstad, eftersom de är ett skyddat 

boende, fick vi inte samma insyn där som i Falkenbergs kvinnojour vad gäller den praktiska 

tillgängligheten. Vi fick heller inte möjligheten att djupintervjua personalen. 

Vi vill med denna uppsats uppmärksamma problematiken kring våld mot kvinnor som har en 

rörelsenedsättning, vilket vi ser som ett samhällsproblem där individer strukturellt 

diskrimineras från kvinnofridsinsatser i såväl handlingsplaner som i den bristande 

tillgängligheten på Halmstad och Falkenbergs kvinnojourer. Kunskapen om våldutsatta 

kvinnors olika funktionsnedsättningar och förutsättningar måste lyftas fram i ljuset. Såväl 

mellan som inom myndigheter och organisationer måste aktörerna bli bättre på att konstruera 

tydliga riktlinjer och handlingsplaner där den utsatta kvinnans erfarenheter tas i beaktande. 

När våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättningar generaliseras, eller homogeniseras till en 

grupp, glöms kvinnans specifika behov och utsatthet bort. Det kan till exempel handla om att 

inte kunna fly en våldsituation (Våga se, 2003). Om kunskapen inte tas till vara och 

återspeglas i miljön kommer det inte ske någon förändring för dessa kvinnor, vilket således 

reproducerar en exkludering av kvinnor med funktionsnedsättning. Därmed får 

rörelsenedsatta kvinnor som har utsatts för våld inte samma möjlighet till stöd och hjälp som 

andra kvinnor i en liknande situation. 

En fortsättning på denna studie kan vara att djupintervjua rörelsenedsatta kvinnor i 

Halmstad/Falkenbergs kommun som har blivit utsatta för våld. Detta för att höra deras egna 

berättelser samt att i ytterligare ett steg belysa den utsatthet kvinnorna lever i. 
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